
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48918/Ζ1/
28-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή των κατατακτη-
ρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021» (Β’ 1818).

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας στο 
εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, των Οργά-
νων Διοίκησης και των υπαλλήλων του εποπτευ-
όμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)”, για 
το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 54277/Ζ1 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48918/Ζ1/

28-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή των κατατακτη-

ρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021» (Β’ 1818).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3404/2005 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπι-

στημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 260) και ιδίως της παρ. 6 
του άρθρου 15, όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του 
ν. 4186/2013 (Α’ 193),

β. του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195),

γ. του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

2. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

6. Την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13.12.2013 από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δια-
δικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας» (Β’ 3185).

7. Την υπό στοιχεία 160442/Ζ1/23-11-2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διεξα-
γωγή κατατακτηρίων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021» (Β’ 5200).

8. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων σχετικά με τη διε-
ξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγω-
γή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κατά τη διάρκεια ισχύος 
των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κινδύνου 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καθώς 
αυτές πραγματοποιούνταν κατά το χρονικό διάστημα 
από 1 έως 20 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/13-5-2021 κοινή 
απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρα-
τείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα 
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μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυ-
νο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Παρα-
σκευή, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 
24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1944).

10. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/281/53993/Β1/17-5-2021 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την παρ. 1 και 
προσθέτουμε την παρ. 7 στο άρθρο μόνο της υπό στοι-
χεία 48918/Ζ1/28-4-2021 απόφασης του Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διεξαγωγή των κατατα-
κτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» 
(Β’ 1818), ως εξής:

«1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, οι ανασταλείσες 
λόγω της ισχύος των έκτακτων μέτρων για τον περιορι-
σμό του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σε Τμήματα 
ή Σχολές των Α.Ε.Ι. θα πραγματοποιηθούν κατ’ εξαίρεση 
κατά το χρονικό διάστημα από 19 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 
2021», «7. Η ελάχιστη διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήμα-
τος είναι μιάμιση ώρα».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 48918/Ζ1/
28-4-2021 (Β’ 1818) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

I

    Αριθμ. ΔΠΔΑ/124815/ΚΤΥΠ (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων 

κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας στο 

εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, των Οργά-

νων Διοίκησης και των υπαλλήλων του εποπτευ-

όμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-

φορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)”, 

για το έτος 2021.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 «Δημόσιες υπε-

ραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 216), με 
το οποίο συγχωνεύονται οι εταιρείες Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., 
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και συνιστά-
ται νέα εταιρία με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 119 
περ. 22 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

γ) των άρθρων 2 και 3 του Κεφαλαίου Α’ της Υποπα-
ραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του 
Μέρους Β’ του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - 
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ-
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό-
τησης» (Α’ 94),

δ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση 
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής  Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(Α’ 208),

στ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

η) του άρθρου 119 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019- 2022» του 
ν. 4549/2018 (Α’ 105),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ια) των άρθρων 68 έως και 72 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβερνήσεως, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας εξουσίας» (Α’ 133) και

ιβ) του π.δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Τις υπό στοιχεία αποφάσεις:
α) Δ16γ/05/483/Γ/11-11-2013 των Υπουργών Οικονο-

μικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Διαπιστωτική πράξη 
συγχώνευσης των εταιρειών «ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «ΟΣΚ Α.Ε.» με σύσταση νέας 
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»” 
(Β’ 2856),

β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών «Στοχοθεσία  - Πρόγραμμα εκτέλε-
σης προϋπολογισμού  - Παρακολούθηση εκτέλεσης» 
(Β’ 23),
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γ) Υ/70/30-10-2020 του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805) και

δ) ΔΠΔΑ/19415/ΚΤΥΠ/26-01-2021 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών με θέμα: “Έγκριση του προϋπολογισμού 
έτους 2021 του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρνησης «ΚΤΙ-
ΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.)»” (Β’ 410).

3. Τις υπό στοιχεία εγκυκλίους του Υπουργείου Οικο-
νομικών:

α) 2/47972/0026/ΔΠΔΣΜ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-
4ΕΓ) «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύ-
σεων»,

β) 2/47891/ΔΠΓΚ/15-06-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) «Εκ-
θέσεις αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων» και

γ) 2/48219/ΔΠΓΚ/22-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3) «Εκ- 
τέλεση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».

4. Το υπό στοιχεία 2097/09-02-2021 έγγραφο του φο-
ρέα “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΤ.ΥΠ. 
Α.Ε.)”, το από 04-02-2021 (ΑΔΑ: 9Φ6ΝΟΞΧΔ-593)) Από-
σπασμα Πρακτικού κατά την 278η Συνεδρίαση του Διοι-
κητικού του Συμβουλίου και το από 18-03-2021 μήνυμα.

5. Το υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/60853/ΚΤΥΠ/09-03-2021 έγ-
γραφο και το από 03-03-2021 μήνυμα της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

6. Την από 30-03-2021 εισηγητική έκθεση του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

7. Την ανάγκη μετακίνησης του προσωπικού του 
Ν.Π.Ι.Δ.-Δ.Ε.Κ.Ο. “ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.”, για την επίτευξη της απο-
τελεσματικότερης και απρόσκοπτης προώθησης του 
επιτελούμενου από την εταιρεία έργου:

α) στο εσωτερικό, για τη μελέτη, απόκτηση γης, κα-
τασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση 
και εξοπλισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει 
υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών 
εγκαταστάσεων:

- των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς και κάθε 
άλλης Υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
ή υπάγεται σε αυτό,

- νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκατα-
στάσεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης Υπηρεσίας ή 
νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή υπάγεται σε αυτό,

- δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων, 
καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης Υπηρεσίας ή νο-
μικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
ή υπάγεται σε αυτό,

- κάθε Υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύε-
ται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ή υπά-
γεται σε αυτό, που θα έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο 
πρόγραμμα υλοποίησης έργων της εταιρίας και β) στο 
εξωτερικό, για αυτοψίες έργων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 160.000,00 € 
(20.000,00 € στον κωδικό 60.00.42 για ημερήσια απο-
ζημίωση και 140.000,00 € στον κωδικό 64.01 για αποζη-
μίωση εξόδων μετακίνησης), για το τρέχον οικονομικό 
έτος και θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
εταιρείας, σύμφωνα με το υπό στοιχεία ΔΠΔΑ/60853/
ΚΤΥΠ/09-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, εντός 
και εκτός της Επικράτειας, των Οργάνων Διοίκησης και 
των υπαλλήλων του εποπτευόμενου από το Υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών φορέα Γενικής Κυβέρ-
νησης “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, για το έτος 2021, 
ως εξής:

1. Για τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
μέχρι σαράντα πέντε (45) ημέρες για έκαστο εξ αυτών, με 
την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4336/2015.

2. Για τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, μέχρι τέσσερις 
(04) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

3. Για τους συμβούλους υποστήριξης του Διευθύνο-
ντος Συμβούλου, μέχρι τέσσερις (04) ημέρες για έκαστο 
εξ αυτών.

4. Για τους Δικηγόρους, μέχρι πέντε (05) ημέρες για 
έκαστο εξ αυτών.

5. Για τους επιβλέποντες Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ 
όλων των ειδικοτήτων, μέχρι εξήντα (60) ημέρες για έκα-
στο εξ αυτών.

6. Για τους λοιπούς Μηχανικούς κατηγορίας ΠΕ όλων 
των ειδικοτήτων, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο 
εξ αυτών.

7. Για τους υπαλλήλους ΠΕ Γεωτεχνικών, μέχρι δέκα 
(10) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

8. Για τους υπαλλήλους ΠΕ Περιβάλλοντος, μέχρι σα-
ράντα (40) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

9. Για τους υπαλλήλους ΠΕ Πληροφορικής, μέχρι πέντε 
(05) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

10. Για τους Διοικητικούς - Οικονομικούς κατηγορίας 
ΠΕ, μέχρι οκτώ (08) ημέρες για έκαστο εξ αυτών, για τους 
Διοικητικούς - Λογιστικούς κατηγορίας ΤΕ και Διοικητι-
κούς - Γραμματείς κατηγορίας ΔΕ, μέχρι τέσσερις (04) 
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

11. Για τους επιβλέποντες Μηχανικούς κατηγορίας ΤΕ 
όλων των ειδικοτήτων, μέχρι σαράντα πέντε (45) ημέρες 
για έκαστο εξ αυτών.

12. Για τους λοιπούς Μηχανικούς κατηγορίας ΤΕ όλων 
των ειδικοτήτων, μέχρι είκοσι (20) ημέρες για έκαστο 
εξ αυτών.

13. Για τους υπαλλήλους ΤΕ και ΔΕ Πληροφορικής, μέ-
χρι τέσσερις (04) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

14. Για τους υπαλλήλους ΤΕ Γραφικών Τεχνών, μέχρι 
επτά (07) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

15. Για τους Τεχνικούς κατηγορίας ΔΕ, μέχρι είκοσι (20) 
ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

16. Για τους Οδηγούς κατηγορίας ΔΕ, μέχρι δεκαπέντε 
(15) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.

17. Για τους υπαλλήλους ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, μέχρι 
δεκαπέντε (15) ημέρες για έκαστο εξ αυτών.
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Η δαπάνη που θα προκύψει από τις μετακινήσεις εκτός 
έδρας του προσωπικού της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ-
ΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας, 
έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της 
εταιρείας για το τρέχον οικονομικό έτος.

Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί εντός του έτους 2021, μέχρι της δημο-
σίευσης της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες 
εκτός έδρας που καθορίζονται με την παρούσα από-
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 14 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και
Οικονομικών Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02020671905210004*
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